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Document C 

L 1 EDUCACIO DEL COMPROf-1!S 

L'objectiu d'aquest Document ês refle
xionar progressivament sobre les qües
tions següents: 

1 •. L'aprenentatge dal cornprcrnís en la 
p~dagogia de 1 1 escoltisme. 

2. L'escoltisme com a medi quB ofereix 
possibilitats de compromís. 

3.4.5. Netes sobre els grups a diferents 

6. Una experiència de debat. 

7.. Cap a una educacif. ècl compromf.s. 

8. Problemes pràctics. 
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! INTRODUCCIO. 
L'APRENENTATGE DEL Cür!PROH!S EN LA PEDP..C'.,QGIA DE L 1 ESCOLTISME 

El document de la FOCA/Prèvia titulat 1¡0PCION8.-P!'.OPOSTA DE VALORS 1
' 

comença dient: 
11 t1E/GSJ 1 en promoure un determinat escoltisme, oferei
xen a;,~ s nois i noies una possibilitat de convertir el 
seu lleure en activitat creadora. I no d'una manera 
qualsevol, sinó en la línia de llurs interessos i 
amb una intenció molt clara; 

que a través de la vida comuna de grup 

vagin adquirint el gust per les responsabilitats i, 

- a la seva mesura, es vagin cornpro~etent respecte 
als altres i respecte a ells mateixos. 

Lql!C.:>t ccn~¿romís -en un sentit total de realisme-
cal que faci les noies i els nois capaços d'assumir 
el seu ésser conèret, tal com els ha estat donat pels 
pares i enriquit per la societat, i els empenyi a 
dena= =esposta personal, crítica i eficaç a aquelles 
necessite_ts que -a partir d'ells mateixos i del dià
leg a..'nb ols altr.es·· vagin descobrint al seu entorn". 

En el Docume>:1t A del "Deb.J.t dels Mètodes'', titulat "L'ESCOLTISN:E 
COM A PROPOSTA EDUCATIVA", ec En referència a aquesta mateixa qües
tió en aquests termes: 

"L'escoltisrnG t.é una identitat~ L'escoltisme fa una 
proposta o propostes d'autoexigència molt concretes: 

- Promoure l'aprenentatge del viure i treballar en 
equip a partir de l 1 aportació de les pròpies res
ponsabilitats personals. 

- Saber posar-se._ al servei dels altres ••• 

~-·i comprometre's en la transformació de la socie
tat d'una forma realista i a l'abast dels nois, en 
contacte i lligam amb aquells que ja ho estan fént". 

D'aquests textos, amb els quals hem vclgut definir-nos, se'n des
prenen algunes conseqtiències~ 

• 
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1- En priJ¡:ler lloc, un dels trets que defineixen l'escoltisme ês 

el d~? pretendre l'educació del ccmprc~is. 

2- En segon lloc, una manera d'entendre a1uesta educació del com

promís. No pretenem que els nois estiguin ara mateix comprome

sos amb tota la realitat que els afecta, sinó que, quan siguin 

grans, hagin esdevingut capaços de fer-h0. 

Es important saber entendre això perquè, si no som prou cons

cients dr~ les limitacions que ens imposa el fet de treballar 

amb nens, pot succeir que de 1 ¡ escc·l tisme en surtin joves alèr-· 

gics al compromís. 

Així, doncs, l'essencial és oferir als nois un medi de vida en 

què hi trobin compromisos al seu abast i en què se'ls encoratgi a 

prendre'ls i a reSpondre•n. 

2 L' ESCOLTISHE COM A ~lEDI QUE OFEREIX POSSIBILITATS DE COMPRÒM!S 

En un grup de nens viusr de vcritati cadaScú pren responsabili

tats .que, d'alguna manera.- el grup li exigeix. 

En aquelles Unitats en què hi hagi una vida minimament autêntïca, 

és a dir, no sobrecarregada per ímpcsicions artificials, és ben 

possible que es produeixi aquest mateix fenòmen. 

I encara és possible que es produeixi en un clima de dialeg i 

amb una exigência de profunditat gue els Caps poden afavorir. 

Analitzem-ho: 

1. En primer lloc, hi ha un cornprcmís vague, imprecís, amb el 

moviment. 

Abans els nois anaven a l'esccltisme a "ésser d'una determina

da manera", no G.nicarnent a fer-hi coses. 

El Llobató era, i és en alguns llocs, un nen amb unes habituds 

i unes habilitats que els altres li reconeixen. El Rànger és 

un noi que sap dcsenpellegar-sc, espavilar-se en solucions com

plicades. El Pioner és un noi que cerca amb els seus companys 

formes d 1 actuar sobre el m6n exterior. 
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Ja hem dit que aquesta ês una ferma vaga de compromis~ Es vaga perquê hem deixat que es deteriorés~ perqu~ no hem treballat suficientment una proposta a fer els nois. 
2. En segon lloc, hi ha un compromís amb el grut·~ 

Tot noi que viu en un gru;_J ha de resp0ndre a dues menes d~exigêncies internes d'aquest: 

-D'una banda, les exig~ncies relatives a l'estil del grup, a la manera d'êsser i de fer que el caracteritzen~ 
-D'altra banda, les respcnsabilitats que pren en l'execució 

tots els projectes dol grup. 

Aquesta segona forma de compromís és menys vaga perquè els companys i els Caps són persones concretes que demanen coses concretes: que no destorbis, que col.laboris, etc. 

3. Finalment, sobretot entre els nois i noies més grans, però 
tanlbé entre els petits, hi ha els compromisos col. lectius del grup amb l'exterior, amb la societat, amb la realitat~ 
Aquesta tercera forma dc compromis també és ben ex9licita, perquê només s'hi pot arribar si el grup es posa d 1.acord per a emprendre una actuació que transformi l'entorn social. 

Per a treballar una mica més a fons los possibilitats de l'educació del cornprorn!s: hem procurat reunir dades dc la psicolcqia dels grups de nens de diferents edats. 

Recomanaríem dianar treballant aquestes dades edat per edat a fi de comprendre el sentit de l'evolució que segueixen els nens~ 
Posteriorment, intentaríem fer una síntesi del que ens diu la psicologia amb el que acabem de plantejar. 
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3 NOTES SOBRE ELS GRUPS D'ABANS DELS 7 ANYS 

Abans dels 7 anys es dóna en els nens un sentit gregari i prou~ 
solen jugar 3.grupats v per(~-. és freqüent que els jocs siguin dife
rents o que; tot i tractar-se del mareix joc, cadascü el faci a 
la seva manera. No hi ha organització, sinó simple iuxtaposici6. 
L'entrada a l'escola aporta unes habituds de vida col.lectiva 
que no impliquen pas una capacitat d 1 Grganització. Com a màxim, 
les activitats tenen una component comuna feta d'imitació. 

Mirem, separadru~ent, alguns aspectes: 

3.1 Paper del grur en la vida dels nens 

El çrup, en el sentit ple de la parauia, ês encara inexistent. Es 
una mena de "caldo de cultivo" on, d'una forma escadussera, s'hi 
estableixen moments de relació força inestables i variants. 

3.2 Problemes do convivència 

Tots els que vulgueu, suavitzats només per la presència de les 
habituds que els educadors hagin estat ca~aços de traspassar al 
grup o 

3.3 Característiques del grup 

Indefinible, manca de cohesió i dvestabilitat. Ja he dit que no 
pot parlar-se encara de grup. 

3. 4 f.icrriific:aci6 de l'amistat 

Imprecisa. Solen donar-se coincidències ocasionals i afinitats es
poràdiques, peròp tot i que de vegadG!s alguns nans tenen tendència 
a jugar freqUentment amb deterrnintats companys, no pot parlar-se 
de sentiment de l'altre. 

3.5 Paper de les nonnes de grup 

Ja que no hi ha grup, tampoc no pot haver-hi normes de grup (és a 
dir, compromís amb el grup). Com a màxim, hi ha unes habituds més 
o menys similars que han estat traspassades pels educadors. 



A aquesta edat 1 les normes venen de fora, dels educadorso Ss 
una ~poca d'hetercnc:mia (Piaget)_, de dependència dels adults 
que es ccmcrcò!ta en uns comporta.<'11ents fetS" d'habituds més o 
menys ritualitzades. 

4 NOTES SOBRE ELS CRUPS ::>'ENTRE 8 I 11 A;;Ys 
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Cap als 7 anys comença a aparèixer un fenomen que té molta impor
tància: els primers intents de joc col.lectiu i organitzat; cada 
vegada més, pels propis nens. Aquest fet anirà impulsant una evo
luci6 de la heteronomia citada a 3.5 cap a una progressiva auto
nomia: ja en parlarem. 

D'altra banda, la necessitat d'agrupar-se per jugar o per tirar 
endavant jocs més realfstics, projectes, empreses, etc., es re
força. Aquesta agrupaci6 es fonamenta en l'inici d'unes simpaties 
personals més efectives, en la similitud de gustos, en el veinat
ge, en l'atzar d 1 un encontre que resultat positiu. 

Durant aquest període va ccnstituint-se el grup~ ja que, si bé 
no pot dir-se que existeixi abans dels 9 anys, és cert que als 11 
6s una realitat força accnsBguida; tal com ho explanarem a 4.3 i 
4.5. Es important ser conscient que el grup es ccnstituêix al llarg 
d'aquest període, perquê si pensem que no e:xisteix i actuem en ' 
conseqêñcia, el grup no apareixerà. Si per contra; creiem exces
sivament que existeix, forçarem la màquina i esterilitzarem l'es
forç que els nens cstnn fent. Es un problema d' .3.ctuar equilibrant 
el que comença a existir o existeix en potència amb el que arri
barà a ésser. 

4.1 Paper del grup en la vida dels nens 

Es un fet que, al llarg d'aquests anys, la importància del grup de 
companys va invadint un terreny que abans era posseït per la fami
lia~ a 11 anys el grup serà ja tan important o m6s que la familia, 
els companys pesaran molt mês que abans i equilibraran la pressió 
que abans exercien únicament els pares i els educadors. 
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4.2 Problemes de convivència 

Al començament d'aquesta etapa encara hi ha molts conflictes i 
disputes, ja que els nens són encara sotmesos a una moral heter~
noma -depenent dels grans- que si bê resol part dels problemes 
per la via d0 l'autoritat exterior, comença a ésser suficient per 
a satisfer les necessitats de regulaci6 de les noves situacions 
que es creen a mesura que hi ha una major cmergência de les perso
nalitats individuals. 

Una bona part dels problemes i conflictes s'originen en la contra
dicci6 entre la necessitat d'afirmació individual -cada nen ha 
començat ja a afirmar~se enfront dels adults- i la necessitat 
d'una organitzaci6 ccl.lectiva a la qual tots aspiren d'una forma 
o altra perquê els ês una garantia que els jocs i les activitats 
reeixiran. 

D'altra banda, hi ha la r~mora dels nens que porten un retard en 
el seu desenvolupament emocional i afectiu (problemes de Segure
tat, necessitat excessiva d'afirmar-se, etc.) que frenen el grup 
i li creen dificultats. 

4.3 Característiques del grup 

Per a parlar d'aquest aspecte 8 hauríem de fer una diferenciaci6 
entre el que passa abans dels 9 anys -aprox.- i el que passa 
despr~s. 

Abans dels 9 anys hi ha encara una manca sensible de cohesi6, 
diestabilitat i d'organització, una incapacitat de col.laboraci6 
prol.logada, el control rec!proc -d'uns nens sobre els altres
amb prou feines existeix~ i les regles s6n encara predominant
ment exteriors. 

Però tot aix~ està avolucionant ràpidament, de forma çue pot 
dir-se que cap als 10 anys, aproximadament, la major part d'a
questes característiques s'han capgirat i que els gru9s, si no 
són massa nombrosos, s6n cohesionats, estables; relativament ben 
organitzats, capaços de generar un munt de regles pr~pies i de 
controlar-les intGrnament~ 

Això confirma el que dèiem en la presentació general d~aquesta 
etapa: la necessitat d''actuar equilibrant el que no hi ha amb 
el que comença a haver-hi. 
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A part d'aquestes característiques diferencials abans/després dels 
9 anys, n'hi ha algunes que són relativament estables al llarg de 
tot el perfode~ 

- La porsist~ncia dvunt'S dificultats de comunicació a nivell de 
grup gran~ la ccmunicac.tó formal en una assemblea nombrosa és 
difícil. 

El paper del Cap ccm a prir:1er ciment de scliàaritat del grup 
Í¡ posteriorment, l'apñ.ricié de la solidaritat entre els nens 
basada en la confiança que tots atorguen al líder -Cap o com
pany estimatt o ambdós simultàniament-. 

::-~i h:t --.... ~"'.\ pr<~-donini de la companyonia sobre el que fóra, pròpi<"T.lent, 
l' a..¡-.i~t;.;¡t.. El clima general del grup té· encara més importància -que 
Jes pe~.- sones conc:retes, fent excepció d'alguns personatges espe
cials qu& van asstL'Tiint funcions dc lideratge. 

r.es n,üacior:.::.: temen encara un cn.ràcter relativament impersonal. 
!laru,:,3nt hi ha una. per:::epci6 del '1UO tê dc personal i d' espec!fic 
el corr,panl'· El líder enlluernaf però poca cosa més. 

:..es :1orwes de grup véne11 a significar d'alguna forma el compiomi-s 

A aquesta edat es produeix un pas· çru.z pot representa·r-·se a tres 
nivells de llenguatge: 

jugar sol (encara que 
voltat d 1 altres) -----------¿. jugar ainb altres 

Egocentrisme ----------~-------7 

Hetercncnia -------------------~ 

Reciprocitat 

1\utonornia. 

An8Jit.zem el pns del jugar sol (bàsiCament jocs d'imitacit) a 
jugar de veritat amb els altres (construcció o reconstrucció de la 
realita~, imitació conjunta i cada vegada més precisa de la reali
tat) cc-:-.·tporta un haver de passar d'una acti vftat fortament ego
cèntrica a una activitat rn~s socialitzada, més basada en la reci
procitat, en l'acord amb els al·tres i en l'acceptació dGl control 
per part d'a~uests. 



(Marginalment, haurt~~ de dir que això es produeix amb l'apari
ció de les operacions 1.3gico-concretes, una de les quals, la re
versibilitat; comporta la possL>ilitat de posar-se en el punt 
de vista dels altres cern a revers del meu propi)~ 

~~ l'aparició de la reciprocitat -que comporta 1 1 acceptaci6 dal 
control per part dels altres companyS, iguals que jo- es trenca 
la forma de dependència unidireccional que existia abans {el nen 
depenia dels grans} i comença a aparèixer una interde9cndència 
bilateral entre els nens: ês a dir, liheteronomia (dependència 
vertical dels adults) és substituïda per una autonomia (interde
pendència horitzontal entre els comapnys) cada cop més sccialit
zada, perquè apareix precisaMent en la recerca conjunta d'unes 
normes que siguin vàl~des per a tots els igualso 

A aquesta edat, doncs, les normes no vênen ja ünicament dels 
adults, sinó que n'apareixen d¡altres que, obertament e clandes
tina, neixen de: les relacions entre els nens. 

l!:s a dir, hi ha la possibilitat que apareguin formes de compromís 
basades en el diàleg i la comunicaci6 entre els nois9 Seran enca
ra compromisos concrets, ja c~ue els nens es troben en un estadi 
de raonament concret; però la possibilitat existeix9 

De totes formes, és irnoortant no ésser excessivament idealistes, 
perquê el que hem dit no significa que els grups siguin ';democrà
tics". Cada nen arriba a tot això que hem explicat quan hi arriba. 
Es a dir, no tots hi arriben simultàniament i, per aquest motiu; 
es constitueixen êlites que ccntrolen part del poder intern del 
grup i l'exerceixen de formes arbitràries que, pel fet de produir·~ 
se en un terreny força subtil, escapen a la seva anàlisi. 

Els nens no s6n gaire conscients dels seus conflictes entre la ne
cessitat d'afirnar~se individualment i la diorganitzarM,se ccLlec
ti\,ament. Ni tampoc és prou clar si els hem·"de fer conscients de 
plantejaments tan abstractes. En una paraulap que hi haurà pro
blemes i que han d'acceptar-se sense fer-ne qüestions de vida o 
mort. o~acord? 



-10-

Abans de continuar, i per fer re~s fàcil l¡assimilaci6 de tota 
la infonnació que C(')nté aquest Document, voldríeJn proposar 
una feina de rec3.pi tulaè-16. 

A la pàgina següent hi ha un quadre buit que cada lector, in
dividualment, amb un altre e en grup, pet omplir anotant-hi 
les caracterísiiques més importants de cada edat. 

Aquest quadre pot servir per a tenir presents ouines són les 
adquisicions quc 1 en el terreny de la sociabilitat, fan els 
nens a l'edat dels' Llobatons/Daines. 
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5 NOTES SOBRE ELS GRUPS DE HES D'11 O 12 ANYS 

Cap als 11 anys la major part dels nens han intorioritzat l'ele
ment e adquisició essencial de l'etapa precedent~ la norma socia
litzada i igual per a tots. 

A partir d'aquest punt, i deixant de banda els altibaixos propis 
dc la crisi puberal i dc l'adolescència socio-intel.lectual que 
es manifesten d8 forma força genêrica en cada ind1vidu 1 l 1 evoluci6 
dels grups es caracteritza per~ 

- Un augment constant de la necessitat d'agrupar-se, del desig 
de çcnvivancia~ de la solidaritat tancada entre els membres 
J'un grup i, cap als 15 anys 3 d'un intens sentit de comunitat. 

~· ur.e. p:rcgrGssiva :1cceptaci6 de les exigêflcies del grup: la 
submissi6 a les normes comunes que pot degradar-se fins a un 
p1..1c r.::e-nforrr.isme, i el repartiment de les tasques. 

El p~~ d'una adaptació al grup -prOpia dels 11-13 anys, aprox.
a una intens~ adaptació interindividual, més personalitzada i 
solidàriu, en el mnrc d 1 un clL~a de grup d'orientació idea
lista -gu(; ;._(! lloc Càp als 15/16 any~-. Es a dir, es passa d'una 
exaltaci6 del grup a una 0xaltaci6 de la comunicació entre 
a~ics dins del grup. 

5.1 Paper del gruo en la vida dels ncis 

.f.\ partir de la preadolescència ~·12 anys, aprox.- hi ha una neces
sitat molt imperiosa de trobar-se: en el grup s'hi cerca, cada ve
gada més, una raó d 1 ésser. El grup és el_ 11 lloc de vida" per excel. 
lència, és el lloc on hem es troba, s 1 identifica, s~aferma i es 
contrasta. 

5.2 Problemes de convivència 

Alguns problemes s'originen en els conflictes d'afirmació d~indivi
dualitats. Normalment: deriven cap a la constitució de subgrups di
ferenciats aue acaben tolerant-se i, en el millor dels casos, re
coneixent i acceptant en profunditat les diferències que els sepa
ren o, iins i tct, utilitzant constructivament aquestes diferàncies. 
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5.3 Característiques del gruE 

Els grups de preadolesccnts 1·- d'adolescents, en el marc d'una so
cietat qua els nega un status 1 s 1 instaur.:'i oposant-se i aquesta 
cposici6 pot arribar a ésser la seva ra6 d'existÈncia; grup de 
delinqUents. 

En el si dels grups és freqüent una jerarquització poc democratica 
en el sentit que els individus hi tenen un pes especific diferent: 
sol parlar-se de l'existència de Caps o liders, d 1 una èlite que 
els volta i, complementàriament, de "la trOpa". AixO en el si del 
grup general o en el si dels dos o mês subgrups que hi hagi. 

En els grups d'aquesta edat el lideratge sol estar corelncionnt 
amb !#habilitat o la intel.ligência social, la capacitat de jugar 
bé el joc material o dialèctic que fa el grup, la capacitat de di
rigir tot donant la sensació de respecte a les persones. 

5.4 Significació de l'amistat 

La companyonia persisteix i ês una necessita:t fondament sentida 
per a reforçar la gual es ttra mà d'estereotips de comportament 
i mites interns, vestuari, etc. 

Però s'enriquGix amb l'aportació de formes d'amistat profundes, 
amb un gran C\esenvolupament de ln solidaritat orientada a la recer
ca d'un creixement en comú, a la gènesi d'idealismes compartits. 

5.5 Paper de les normes de grup 

Si en l'estadi anterior els cornprcmisos a quê arribàvéi!l els nens 
eren de caire concret; donat que es trobaven en ple raonament 
lògico-concret, a les edats que estem considerant s'obre una mena 
de "període constituent" al llarg del qual, per l'adquisici6 del 
pensament hipotêticc-deductiu, es van temptejant possibilitats 
d'acord noves i basades en el contracte entre iguals. 

Si abans es buscaven acords referits a comportament concrets que 
afavorissin la vida del grup 1 ara es tractarA d'encetar un proc§s 
de recerca d'un estil de vida del grup; 

- En an· primer moment un estil de vida intern que afavoreixi 
!~existència del grup que s'afirma oposant-se a la societat. 

-En un segon moment un estil d 1 actuaci6 sobre l'entorn, rnês 
e menys ideal1stic, però en tot cas tP..nò.ent a unes transfor
macions de la societat. 
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Donat que en aquest Document hi ha mclta informació, us 

proposem de bell nou que intenteu d'omplir un cruadre on 

es compara el que succeeix entre els 8 els 11 anys i el 

que passa mês enllà dels 12 anys. Per a fer-ho, disposeu 

del gull groc. 

Abans; però, consulteu, si ho creieu útil? l'esquema que 

trobareu al dors. Hem intentat reflectir-hi l'essencial 

del desenvolupam~nt social dels nens cap als nois. 
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ESQUEMA DELS INCIDENTS ESSENCIALS DEL DESENVOLUPl.MENT EXPOSAT: 

fins a 7-8 anys 

entre 8-11 anys 

desprês 12 a~ 

cap a 15-16 a. 

Il:;::~:::~:~el:-adult]- -- ----~ 
abituds I 
------· ------·---- I 

I 
Adquisició operacions ccn-
concretest reversibilitat. 

Adquisició del joc amb regles. 
I 

·--~--·-----, Guany en autonomia. 
Majcr indep. adults. 
Inici regulació au
t~noma en comporta
ments concrets. 

"""'--

' Adquisició operacions hipo-
t~tico-deductives: formula
ció d 1 hipòtesis o possibili~ 
tats dc vida diferent i es-· 
tablcrtes per acord. 

I 
w ,----------

Avenç autonomia i sc
cialització d 1 aquesta. 

Recerca d~un estil de 

vida del grup, més en
llà de sLmples com~or
tamonts concrets. 

Recerca de formes 
d'actuació sobre 
1 1 entcrn. 

I 

I 

- - - - 1 
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Paper del 
grup 
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dels nois. 
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I 
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I 
Problemes 

I de 
convivência 

CaracterístiqueS 
del 
grup 

I 
I 
I 

I 
¡ 
I 

I 
' ' 

I I 
I 
I 
I 
I 

' I 

I 
I 
' ' I 

' ' ; i 
I 

! 1 

I 
' 

I 
I 
I 
I 
I 

' I 
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Significaci6 
de 

! l'amistat 
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Paper de 

lles normes 
!del grup 

i 

~--
iPossibili 

!tats de 

'¡' compi-om1s 

, (Reflexions 
I 

~~e~::::ls 
jo de grup) 
' ! 

DESPIÍES DEÚl 12 ANYS 

., 
' 
-¡ 

I 
·¡· .. 
¡'; 
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6 UNA EXPERIENCIA 

Abans de passar a p·lantejà:Ï:-' un debat del problema del compromís, 
ens ha semblat interessant d'afegir a aquest Document una expe
ri~ncia. 

Es tracta del resultat d'un debat amb alguns Caps de la Subdemar
caci6 LLOBREGAT/GJ'l~RRAF /PENED:E:S. EspE3rem que ens dispensin si pas
sem per alt alguna de les conclusions a què van ar'ribar en la 
discussió. 

Els Caps presents en aquell debat (12~12.76) expos~ven la seva 
experiència personal it entre tots, intentàvem treure'n les 
linies de fons, 

::Ii havia un acord general sobre: 

LL03.i\.TO~~S/DAINES 

Demanar als nens que es comprometin a comportaments que 
reflexin qua no viuen tots sols: puntualitat a les reu
nions, no cridar, no apagar els llums ••. són exemples 
que 'n:n ser citats~ 
Els cc:apror:üsos s6n coses concretes~ 

El com;>rcmís és decidit pel nen personalment i el grup fa 
dr2 t 2stirnoni. 
No s'havia considerat la possibilitat que fos el grup qui 
demanés al nen de comprometre's a alguna cosa. 

RANGE2S/NOIES GUIES 

Es demana bàsicament el mateix 1 però promovent una major 
consciència de les necessitats col.lectives, de les exi
gències del viure en grup. 
Els compromisos no estan tan cenyits a comportaments con
crets • 

• D'altra banda, a 1 1 organització de les Operacions hi ha 
responsabilitats per a tothom, i l 1 exercici d'aquestes 
responsabilitats és una forma de compromís. 

Alguns Caps presents deien que els compromisos eren a més 
llarg termini que els dels Llobatons/Daines, de mês abast, 
més centrats en l'estil de fer que en els comportaments 
concrets" 
En generalv constataven una major capacitat de compromisos 
més abstractes. 
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PIONERS/CARAVEL.LES ·-·••··--·· --w•-••-••• 

._, . .. '' 
Una forma de compromís és 1 ~acceptació del grup ts:tl' :.eonr ... 
és. A aquesta edat, deien; els nois poden opta.r ett~!-~ _ • ' ; . -- -' . - ; ' .. e ,_._,: '· • .-I .,_', . .,--· ······.-··,' ,:, .. , .. ·•._ ' ' ' ---- .. ,: l•ErScoltlSrne 1.'-·aJ.treS 'inS'tJ.túcions. 

,. ~--- -, 

•·-· _: _ _.- "_., '_- :1 ,_. 
.coro._a. çons!Z3qüè;nc~a, ~¡ f~t. d,',optar pel;' 1,'-escolt,isme ha,-, " '---·; . ', ''-- _. ' '- -: ' -. -- .... . ' . 
d ~ésser interpretat com 1 1 acceptació d'una proposta· .de---· 
valors i d'unes formes d 10rgan~~zació. 

; ~-- . '·; --

110feriment q~e fa ~1 
noi o noia de les seves possibilitats: n 1 hi ha que tre
bal2sn i estudien, aleshorés·-nomêS ·¡)Odèn Oferir· una'-'P:te,~ 
sè~cia i una participa~ió limitades. 

Una tercera fornia,- que· es donava en algunc dels grups 
p~eSerit~; ~ la· ·di.scu~s.i6, 'c~n~·isteix q fer de _les_ empre
·sé·~ 'Un~.- forma ·de co~p-rorhis -~oi .lec~_i~ 9 __ el 9_i~p en tasques 
de transformació de la societat. 

';- ., ., -.· --· ,_' 

-: _;.- .. 

,, : - ···-:' 

• 
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7 CAP A UNA EDUCACIO DEL COMPPO!!IS (debat o bert) 

Si haguéssim de resumir en tres punts unes bases per a encetar 

aquest debat, diríem: 

1. L'escoltisme proposa als nois que adquireixin una capa

citat de compromís i un gust per l 1 exercici de la res

ponsabilitat -un gust ver ésser persones, en definitiva~. 

2. 'Els nois aprenen allò que fan. 

Per aix~ intentem d 1 oferir-los unes possibilitats 

de responsabilitzar-se i de comprometre 1 s. 

3. Els nois no poden a~·rendre-ho tot de cop . .El creixement 

ês un procés de maduració gradual. 

Per aixa hem de mesurar el que els oferim i propo

sem a cada edat. 

.. . . . . . 

Una possibilitat de debat organitzat sobre el progrés dels nois en 

el terreny del compromís fóra lç.. c~c tenir en compte: 

D'una banda, les dimensicns del comprC'mís a què fêiem esment 

en el segon apartat d'aquest Document: 

- Compromís amb la proposta de 1 1 escoltisme. 

- Compromís amb el grup, que comporta~ 

= un compromís amb una forma d'êsser i de fer del grup 

= un compromís en el repartiment de responsabilitats i 

feines. 

- Compromís col.lectiu del grup a~b l'exterior. 

D'altra banda, les dades que ens aporta la psicologia sobre 

les possibilitats dels nens a cada edat. 

Finalment, i aix5 és el més important encara que pots0r hi 

hagi qui tendeixi a desvalorar-ho: la vostra experiència. 
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Per a sistematitzar la discusst5 que pugui fer-se en grup, 
sigui per Branques, sigui en gru9s de Caps de diverses Bran
ques9 us proposaríem la utilització d 1un dels dos quadres se
gUents~ 

Possiblement, la construcció diun gra_n mural que reprodueixi 
els quadres pot 6sser un bon ajut per a la discussié. Un cop 
acabada, ~adascG pot prendre nota de les conclusions en el 
seu propi full. 

• 



... , . ' . ,.,. - ' _, ¡·, .-· 

A. DEBAT ENTRE CAPS. DE BRANQUES DIFEREÑTif 

•. e f -,-~·e···~-
• ;o , '-'., •LLOBATONS/DAINES 

Possibilitats 
i límits del 

comprem! s 
amb l'escol
tisme. 

. RI\NGERS/NOE!!S GUIE~ 

-23-

PIONERS 
CARA VEL • LES 

. 

!-----+------· ·--------·------!-------
Possibilitats 
i límits ·del 

comprem! s 
amb el grup 

Possibilitats 
i límits de 
compromís 
del grup amb 
l'exterior. 

.. 
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B. DEBAT ENTRE CAPS DE LA,,MATEJl<A B,MNCA 
> ___________ .. ___ ,_ 

·-·~· ----·-· 
' L- '' '- ,_ Els grans de la Unitat. Els petits de la Unitat. ' ' 

Els vetèrans. Els nOu-vinguts. 

Possibilitats 
' 

'Í Hmits del 

compromís 
amb l'escol-
tisme. 

I 
I ,--
I 
' 

Possibilitats 
' i límits del 
I compro:nís ' 

I amb la forma 
' I d'ésser i de ' - -· .-

I fer del grup 
I 
I 

' I 
' 

I Possibilitats ' I i límits del 

compromís 
amb les feines 

i 
i projectes 

del grup. ' 

!:. 

I 
Possibilitats I 
i l:.mits del I 

I 
co:mpromis 

d2:l grup -

am!::l l'exterior 

I 

I 
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8, ALGUNS PROBLEMES PRACTICS (debat obert) 

.E_n :-aquest- apartat hi volem recollir problemes con-crets que han 
estat Planteja·t~ p~r un bon nombre de Caps. 

Ens limitarem a enunciar el problema i, com a màxim, a a·fegir..::· 
hi alguna consideració perquè pugui ser discutit amb més elements. 

s·•l Els nens no es comprometen de veritat--

De vegades, els compromis-JS. són un pur fcrmal.iS;Ine, els nens no 
s'hi impliquen de·- veritat· i, per tant, no els compleixen. 

¿Quines condiêions haurien de donar-se perquè els compromisos 
tinguin una significació real per als nois? 

·Consideracions_: 

- Pot anar bé que el compromís s'arreli en la cohsciên
cia de la necessitat que hi ha de compOrtar-se de cer
ta manera o _.d_'adoptar un estil determinat. 

Pot anar bé que el c0mpromís sorgeixi d'una comunica
ció entre els membres del grup i amb els Caps. 

Ens referim a una comunicació de fons, que impliqui 
intel~ligència i sen~iments. 

------------------. ~--·----------· I ~CLUSIONS DEL DEBAT: 

' 



-26- ' 

8.2 Els compromisos no es compleixen 

0'4-~ pas$a quan els compromisos no es compleixen?- Què ha do_,_fer-se? 
Ha de considerar-se la possibilitat de sancions? I si ês tot_; el 
grup que no compleix? 

Consideracions: 

- Es important. _que el Cap s,àpig.a distanciar-se··_ dels seus 
sentiments. 

Que sàpiga separar el que objectivament està succeint 
quan algü o molts no compleixen 1 el malestar que això 
li prqdueix a ell. 

--. ,-, 

- Es important veure que hi ha una diferència entre: 

El C()mprom!_s de comportar-.~-~- d'una certa manera per 
tal de no deptorbar el grUp~ 

El comp:tolnís dê- prendre ré'sponsabilità-ts en alguna 
activitat.,_del grup~ 

- gs important recordar i analitzar. com va arribar-se al 
compromís: era de fons? Era parc!alment artificiós? 
Com s'hi sentia el noi o nois implicats? 

CONCLUSIONS DEL DEBAT: 

-----~. ---:--' 
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8~3 Compromís i ritus 

Abans es feia la promesa, els Ràngers signaven la carta, determi
nats moments de la vida del grup eren celebrats. 

Era necessari? Cal continuar fent-ho? 

Ha de fer-se seguint uns rituals establerts? Es important que el 
grup trobi els seus propis ritus? 

Consideracions: 

Els ritus poden acomplir una funció necessària si no 
se n'abusa. 

- Els ritus assenyalen fites, són signes d 1 haver assolit 
un acord, d'haver obert un camí. 

-Els ritus poden inventar-se. Han d'inventar-se. 

- Perç¡ han de tenir un temps de vida, perqu~ si es canvien 
cada veqada no signifiquen res. 

CONCLUSIONS DEL DEBAT. 
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, 
8.4 El tet..j'Jostre problema 

Consid.'eracions. 

CONCLUSIONS DEL DEBAT: 


